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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.02.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0580/2011, внесена от Жерар Латьо, с френско гражданство, 
относно умишлено пресушаване на влажна зона от „Натура 2000“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от това, което според него е умишлено 
пресушаване на влажна зона, която е определена за зона от „Натура 2000“. Вносителят 
на петицията отглежда риби и патици в района и се опасява, че тези създания ще умрат 
в резултат на пресушаването. Той също така изразява опасения, че в района има 
ботулизъм. Според него нивото на водата в района е било преднамерено понижено от 
страна на земеделските стопани, които отглеждат царевица и зърнени култури в района. 
Според вносителя на петицията се причиняват големи вреди на биологичното 
разнообразие в района и то е застрашено от унищожение. Той вече е отправил жалба до 
органите, но е на мнение, че не са били предприети никакви действия срещу 
пресушаването на земята. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

„Le Hâble d'Ault“ е част от територия от „Натура 2000“ FR2200346 „Estuaires et littoral 
picards (Baie de Somme et Authie)“, определена като специална защитена зона съгласно 
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Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО1) на 21 декември 2010 г.

Съгласно член 6, параграф 2 от Директивата за местообитанията държавите членки 
вземат подходящи мерки за предотвратяване на влошаването на състоянието на 
естествените местообитания на видовете, за които е определена територията.  
Местообитанието „крайбрежна лагуна“ е местообитание от приоритетно значение, 
посочено в приложение I към Директивата за местообитанията и присъстващо в „Le 
Hâble d'Ault“, което ще пострада от промяната в нивата на водата.

Комисията е поискала от френските органи да предоставят информация относно 
управлението на територията, за да се гарантира, че са взети подходящи мерки за 
предотвратяване на влошаването на състоянието на територията.

4. Отговор на Комисията, получен на 27 юни 2012 г. (REV)

Френските органи предоставиха информация на Комисията относно досието. Френските 
органи признават, че състоянието на нивата на водата в ямите и езерата, принадлежащи 
към водоема на „Hâble d'Ault“, се е влошило през 2010 и 2011 г. Причини за това вероятно 
са недостатъчните валежи и каналите за пресушаване на селскостопанската площ („Bas 
Champs“). Управлението на нивото на водите в „Hâble d'Ault“ е проблемно и обоснова 
провеждането през 2010 г. на проучване в областта на водите и екологията, което да 
позволи установяването на приоритети за намеса. Вследствие на това проучване се 
предвижда създаването на хидравлично съоръжение над водоема на „Hâble d'Ault“, така 
че да се поддържа постоянно достатъчно ниво на водите и да се адаптира съществуващото 
съоръжение по-надолу в зоната, което да позволи регулирането на нивото на водите във 
водоема. 

Комисията изиска допълнителни сведения от френските органи, за да се увери, че 
предвидените мерки са полезни за поддържането на местообитанията и видовете от 
интерес за Общността, по-специално местообитанието с приоритетно значение за 
Общността „крайбрежна лагуна“, и че те са съвместими с препоръките, включени в 
документа относно целите за опазване на територията (DOCOB), представен през 2003 г.

5. Отговор от Комисията (II), получен на 28 февруари 2014 г. 

Вследствие на допълнително искане на Комисията, отправено в рамките на досъдебната 
процедура „EU pilot“, френските органи обявиха прилагането на редица мерки, 
благоприятстващи опазването на местообитанията на специалната защитена зона 
„Estuaires et littoral picards“ (FR2200346), а именно:

а) инсталиране на подвижна клапа в реката, която се влива във водоема на „Hâble d'Ault“
(„Course du Montmignon“), с цел поддържане на достатъчно ниво на водата в езерата и 
каналите, разположени над водоема;

б) въвеждането на ръчно управление на полукръглото съоръжение, разположено в изхода 
на „Hâble d'Ault“, по начин, който да позволи адаптирането на нивото на водата, като 

                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 

дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
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същевременно се запази достатъчно ниво на водата през периода на най-ниските нива.  
Глобалното управление на нивата на водата в сектора на „Bas Champs“, който е част от 
водоема на „Hâble d'Ault“, ще бъде официално утвърдено в рамките на план за управление 
на каналите, който е в процес на разработване съвместно с различните заинтересовани 
страни;

в) чистене на крайречното езеро на „Hâble d'Ault“ по начин, който да възстанови водната 
растителност и общностните местообитания на лагуната;

г) проект на проучване, което има за цел евентуално да премахне полдерите от една част 
от „Bas Champs“ и следователно да възстанови контакта с морската среда.  Инсталирането 
на подвижна клапа съгласно описанието в буква а) представлява краткосрочно решение в 
очакване на решенията относно евентуалното премахване на полдерите.

Следователно са приложени подходящи мерки за избягване на влошаването и за 
подобряване на състоянието на опазването на местообитанията, които са обосновали 
определянето на тази част от територия „Натура 2000“, и за постигане на целите, 
определени в документа относно целите за опазване на територията (DOCOB), по-
специално в областта на управлението на нивата на водата.

Заключение

Въз основа на предоставената от френските органи информация изглежда, че различните 
въпроси, повдигнати във връзка с Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)1 в 
петицията, са били разрешение и че при тези обстоятелства няма нарушение на 
посочената директива. Комисията няма да продължи разглеждането на този случай.

                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно опазването на естествените местообитания и 

на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).


